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Decretos
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 053/2022

EMENTA: Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para prever a adoção de critérios
técnicos de mérito e desempenho e de participação
da comunidade escolar para a nomeação de gestores
escolares como qualificação específica do processo
seletivo interno a ser realizado para o preenchimento
dos cargos de direção e, dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI, Estado Federado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO a alteração da LDB 9394/96 do Art. 14 pela exigência
Projeto de Lei (PL) 5.682/2019 do art.1 que acrescenta o parágrafo III - adoção
de critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como de participação da
comunidade escolar, para a nomeação dos gestores escolares, vedada a
indicação que não considere esses critérios.

CONSIDERANDO o inciso VIII do art. 3º da Lei Federal nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

CONSIDERANDO A tarefa de dirigir uma escola pública é uma das mais
complexas, dentro do espectro das atividades relacionadas ao processo
educacional.

CONSIDERANDO que a participação da comunidade na gestão escolar é uma
forma de atendimento ao preceito constitucional de gestão democrática;
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CONSIDERANDO a necessidade de gerenciamento democrático competente,
destinando a direção dos estabelecimentos de ensino a servidores efetivos,
legitimados pela comunidade escolar;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer, nas instituições de ensino,
progressiva autonomia pedagógica, administrativa e financeira;

CONSIDERANDO a Lei 14.113/2020 ( Lei do FUNDEB ) quanto ao
cumprimento das condicionalidades para complementação do VAAR.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelece os critérios para provimento dos cargos de direção das
escolas públicas municipais que atendem a educação básica, sendo
preenchidos após análises de critérios predefinidos e processo seletivo por
análise curricular interno, realizado pela comissão seletiva e, em seguida por
designação da Secretaria Municipal de Educação.

Paragrafo Único. São diretrizes do processo seletivo a qualificação
profissional da gestão educacional e o estímulo à participação da comunidade
escolar.

Art. 2º O processo ocorrerá em todas as unidades escolares da rede pública
municipal, inclusive nas escolas do Campo e de educação infantil, com
monitoramento e participação dos respectivos colegiados escolares.

Art. 3º Os critérios para escolha de diretor tem como referência clara os
campos do conhecimento, das competências, da aptidão para liderança e
habilidades gestoras necessárias ao exercício da função, na perspectiva de
assegurar um conhecimento mínimo da realidade onde se insere.

Art. 4º São requisitos para a inscrição no processo seletivo interno:
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I - Ter formação superior em grau de licenciatura plena em Pedagogia em
curso reconhecido pelo MEC para escolas de Educação Infantil e Ensino
Fundamental I;
II - Ter formação superior em grau de Licenciatura plena em curso reconhecido
pelo MEC, bem como graduação com habilitação para as escolas do Ensino
Fundamental II;
III - Ter experiência docente de, no mínimo, 02 (dois) anos na rede pública;
IV - Ser servidor, ocupante de cargo efetivo/concursado vinculado a Secretaria
Municipal de Educação;
V – Possuir Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar ou Educação com
carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, em instituição
Reconhecida pelo MEC ou possuir Curso de Gestão Escolar finalizado ou em
andamento com conclusão até dezembro de 2023.
VI - Ter disponibilidade para atendimento à demanda de carga horária de 40
(quarenta) horas semanais no caso de Diretor (a) e 20 (vinte) horas semanais
no caso de vice-diretor (a);
VII – Ter noção básica de informática.

Paragrafo Único. O profissional que possuir vínculo legalmente acumulável
municipal, outros órgãos ou poderes, deverá obrigatoriamente, apresentar o
documento que comprove a compatibilidade de carga horária, no ato da posse.

Art. 5º A inscrição no processo seletivo dar-se-á por preenchimento da ficha de
inscrição, dentro do período estabelecido pela comissão da seleção, sendo que
todos os interessados deverão comprovar, previamente, o atendimento aos
requisitos constantes do art. 4º desta Resolução.

Art. 6º O processo seletivo processar-se-á por duas fases classificatórias por
meio de análise curricular e de Plano de Gestão Escolar, por parte da comissão
seletiva.

§1º No que concerne a apresentação do Plano de Gestão, este deverá conter:

a) objetivos e metas para melhoria da unidade escolar com foco nos resultados
do processo de ensino aprendizagem em consonância com a Política
Educacional do Município de Jussari, com o DCRM – Documento Curricular
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Referencial Municipal e com o PPP - Projeto Político Pedagógico da unidade
escolar onde pretende atuar;
b) Ações para ampliação da participação da comunidade escolar na
unidade de ensino;
c) Ações para o cuidado e preservação do patrimônio público;
d) Ações para garantia de formação continuada aos profissionais sob a
sua gestão;
e) plano de reavaliação e intervenção pedagógica em observância ao
Plano de Reforço Escolar da Rede, com vista à elevação dos índices oficiais
IDEB, SAEB entre outros, e da melhoria da qualidade do ensino.

§ 2º - No caso da opção por continuidade da proposta da Gestão
anterior, o candidato deverá fazer uma justificativa fundamentada da escolha,
levando em consideração o PPP conforme procedimentos deste Decreto,
sendo que a justificativa e as adequações deverão ser entregues à Comissão
do Processo Seletivo Interno.

§ 3º - O diretor em exercício permitirá o acesso do candidato ao PPP em
execução na unidade escolar, bem como disponibilizará dados, informações e
documentos resultantes da avaliação das metas, objetivando subsidiar a
elaboração do plano de gestão do candidato.

§ 4º - No exercício do seu mandato, o diretor terá como balizador da sua
atuação o Plano de Gestão aprovado e validado no processo de seleção de
que trata este Decreto.

§ 5º - A avaliação das metas estabelecidas no Plano de Gestão do
diretor da unidade escolar será realizada, anualmente pela comunidade
escolar, aprovada e validada em Assembleia Geral e encaminhada Ata de
avaliação à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 7º É vedada a participação como candidato no processo de escolha de
diretor, o profissional da educação básica que nos últimos 5 (cinco) anos:
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I - tenha sido suspenso, dispensado/destituído ou exonerado do exercício da
função, em decorrência de processo administrativo disciplinar;
II - esteja respondendo a processo administrativo disciplinar;
III - esteja respondendo a processo de sindicância administrativa;
IV - esteja sob tomada de conta especial;
V - esteja sob licenças contínuas, conforme § 2º deste artigo;
VI - esteja inadimplente com as Prestações de Contas da Escola (caso já
esteja em cargo de direção).

§ 1º - Considerar-se-á inadimplente o candidato que não prestou contas dos
recursos financeiros recebidos de órgãos públicos.

§ 2º - Entende-se por licenças contínuas o período de afastamento para
tratamento de saúde, readaptação de função e acompanhamento familiar que
ultrapassem a somatória de mais de 120 (cento e vinte) dias nos últimos 2
(dois) anos, exceto no gozo de férias, licença maternidade e licença prêmio.

Art. 8º O processo seletivo interno será coordenado:

I - pela Comissão Seletiva, em todo o município;
II - pela Coordenação Pedagógica, no âmbito de sua atuação;

Parágrafo Único – A Comissão Seletiva a que se refere este artigo será
constituída de membros titulares, correspondentes a cada representação.

Art. 9º A Comissão Seletiva será composta por:

I – Dois representantes da Secretaria Municipal de Educação;
II - Um representante do Conselho Municipal de Educação de Jussari;
III - Um representante do colegiado escolar de uma das escolas da rede
municipal de ensino.
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Art. 10 Compete a Comissão Seletiva:

I - definir procedimentos gerais do processo seletivo de que trata este Decreto
e submete-los à homologação da Secretaria Municipal de Educação para
publicação.
II - homologar o resultado final do processo seletivo para Diretores das escolas
públicas municipais de Jussari.
III - encaminhar os resultados do processo seletivo, com o respectivo ato de
homologação, a Secretaria Municipal de Educação.
IV - expedir instruções que julgar convenientes à execução do processo
seletivo, de acordo com o disposto nesta Resolução e demais normas
pertinentes;
V - processar e julgar as impugnações e reclamações relativas às matérias de
sua competência;

Art. 11 - Haverá uma única Comissão Seletiva para Diretor e Vice-Diretor
Escolar para conduzir o processo de seleção de candidatos, composta pelos
seguintes membros, respeitadas a composição do art. 9º:

a)
b)
c)
d)

Presidente: Karla Bispo dos Santos (Secretária de Educação)
1º Membro: Lucimeire Matos da Silva Soares (Educação Básica)
2º Membro: Marília Brito dos Santos Sousa (CME)
3º Membro: Milena de Oliveira Cordeiro (Representante do Colegiado
Escolar da Rede Municipal)

Art. 12 O profissional poderá concorrer à direção de apenas uma unidade
escolar.

Art. 13 Havendo empate entre os candidatos, o desempate se dará levando-se
em conta os critérios na ordem relacionada abaixo:
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I – maior nota na análise curricular;
II - maior tempo de serviço na rede municipal de educação;
III - maior idade.

Art. 14 Nas unidades de ensino em que concorrer apenas um candidato, o
processo seletivo ainda assim precisará ter a aprovação de análise dos
critérios técnicos de mérito e desempenho.

Art. 15 Homologado o resultado final da análise curricular do processo seletivo
pela Comissão Seletiva, a Secretaria Municipal de Educação editará o ato de
designação dos Diretores e vice-diretores que forem selecionados.

Art. 16 Os Diretores selecionados exercerão as atribuições por 02 (dois) anos,
permitida a inscrição para concorrer a nova seleção, no mesmo cargo, por
apenas mais um mandato de 02 (dois) anos.

Art. 17 O plano de gestão apresentado pelos Diretores selecionados, serão
implementados durante o período que estiverem no cargo, cabendo à
Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação
avaliar a capacidade de mobilização da equipe pedagógica e do Colegiado
Escolar, os índices de desempenho acadêmico dos estudantes e a auto
avaliação da escola.

Art. 18 O cargo de Vice-Diretor Escolar atenderá aos mesmos critérios de
mérito e desempenho estabelecidos neste Decreto.

Parágrafo único. O Vice-Diretor deverá suceder o diretor quando a vacância
do cargo ocorrer até o encerramento do mandato, para o qual o vice-diretor
poderá ser candidato à nova seleção.

Art. 19 Serão providos, mediante livre designação da Secretaria Municipal de
Educação, sem submissão ao processo seletivo, os cargos em comissão de
Diretor e vice-diretor, das unidades escolares, atendidos os requisitos
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constantes do artigo 4º deste Decreto e observados os dispositivos técnicos
estabelecidos.

I - unidades escolares instaladas após o término do calendário do processo
seletivo;
II - onde não haja candidatos inscritos.

Art. 20 - Na escola onde não houver candidato caberá a Secretaria Municipal
de Educação designar um profissional que se enquadre nos incisos I, II, III e V
do artigo 4° deste decreto, para exercer as funç de Diretor e vice-diretor.

Art. 21 - O Colegiado Escolar poderá, mediante ato fundamentado,
recomendar á Secretaria Municipal de Educação, a destituição do Diretor que
cometa ilícito penal, falta de idoneidade moral, de assiduidade, de eficiência e
ainda por infração funcional.

Parágrafo Único – Em caso de omissão do Colegiado Escolar quanto ao
disposto no caput deste artigo, caberá á Secretaria Municipal de Educação, por
conhecimento próprio ou uma vez informado pelas instâncias de seu setor
competente e outras no âmbito do Sistema Municipal de Ensino que
acompanham a Gestão Escolar, adotar as medidas para o seu cumprimento.

Art. 22 Não se aplicam as disposições deste Decreto às escolas conveniadas
do município.

Art. 23 O processo seletivo obedecerá, ainda, ao Regulamento a ser elaborado
e aprovado pela Comissão Seletiva e, homologado pela Secretaria Municipal
de Educação.

Art. 24 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 25 Revogam-se as disposições em contrário.

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZIZMDA3REY4MTQ2QJJBOU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
26 de Setembro de 2022
10 - Ano XV - Nº 2772

Jussari

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
GABINETE DO PREFEITO

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO DE JUSSARI-BA, em 14 de Setembro de 2022.

ANTÔNIO CARLOS BANDEIRA VALETE
Prefeito.
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